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49101215 :สาขาวชิาโบราณคดีสมยัประวติัศาสตร์ 
คาํสาํคญั   :พฒันาการทางวฒันธรรม / ชุมชนโบราณเมืองบางขลงั ในเขตอาํเภอสวรรคโลกและ  อาํเภอทุ่งเสล่ียม  

จงัหวดัสุโขทยั 
                  วนาพร คาํบุศย ์: การศึกษาพฒันาการทางวฒันธรรมของชุมชนโบราณเมืองบางขลงั     ในเขตอาํเภอ
สวรรคโลก    และอาํเภอทุ่งเสล่ียม จงัหวดัสุโขทยั (ระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 18 - 22).  อาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์  : ศ.ดร.ม.ร.ว. สุริยวฒิุ  สุขสวสัด์ิ.  502หนา้. 
 
                   วทิยานิพนธ์น้ีมีจุดมุ่งหมายท่ีสาํคญัคือ เพื่อศึกษาถึงพฒันาการทางวฒันธรรมและการเปล่ียนแปลงของเมืองโบราณเมือง
บางขลงั โดยทาํการศึกษาและรวบรวมเอกสารทางประวติัศาสตร์และหลกัฐานทางโบราณคดีทุกประเภท ไดแ้ก่รายงานการสาํรวจ
แหล่งโบราณคดี โบราณสถาน โบราณวตัถุ การขดุคน้ทางโบราณคดี รวมทั้งการสาํรวจตรวจสอบภาคสนามโดยผูว้ิจยัเอง จากนั้นจึง
นาํหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีได ้นาํมาศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทียบ ว่าท่ีเมืองน้ีมีความเป็นมาอยา่งไร มีพฒันาการในดา้นใดบา้ง 
และเมืองโบราณน้ีมีความสัมพนัธ์กบัเมืองโบราณใกลเ้คียงท่ีร่วมสมยัเดียวกนัอยา่งไร ในดา้นใดบา้ง โดยมีขอบเขตการศึกษาอยูใ่น
พื้นท่ีเมืองโบราณบางขลงัและเมืองโบราณใกลเ้คียงซ่ึงอยูมี่อายรุ่วมสมยัเดียวกนั 
                    ผลจากการสาํรวจแหล่งโบราณคดีบริเวณเมืองบางขลงัท่ีผา่นมา พบวดัทั้งส้ิน 22 แห่ง โดยพบร่องรอยหลกัฐานการสร้าง
วดัสาํคญั เช่นโบราณสถานวดัโบสถแ์ละโบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคล ตั้งแต่สมยัตน้พทุธศตวรรษท่ี19 
                    การกาํหนดอาย ุพิจารณาจากชั้นดินธรรมชาติ ชั้นดินวฒันธรรม สถาปัตยกรรม และโบราณวตัถุต่างๆท่ีไดจ้ากการขดุคน้
ขดุแต่ง กาํหนดไวว้า่เมืองน้ีมีการสร้างโบราณสถานท่ีสาํคญัในช่วงตน้พุทธศตวรรษท่ี19 และถูกท้ิงร้างในสมยัอยธุยาตอนปลายดว้ย
สาเหตุการเปล่ืยนแปลงความสาํคญัของเมืองหลวง 
                       ผลจากการศึกษาพบวา่เมืองโบราณบางขลงัน้ี ปรากฏร่องรอยการพฒันาการเป็น 3 ระยะคือ 
                     1.  ช่วงปลายพทุธศตวรรษท่ี 18 ปรากฏหลกัฐานเพียงเลก็นอ้ยท่ีแสดงถึงร่องรอยการใชพ้ื้นท่ี  คือพบเคร่ืองถว้ยศรีสัชนา
ลยัแบบเชลียง ผลิตจากแหล่งเตาบา้นเกาะนอ้ย ซ่ึงท่ีขดุพบบริเวณโบราณสถานวดัโบสถ ์ ทาํใหส้มมุติฐานไดว้า่ มีการตั้งถ่ินฐานเมือง
บางขลงัแลว้ในช่วงปลายพทุธตวรรษท่ี 18   
                     2.  ช่วงตน้พุทธศตวรรษท่ี 19-20 จากการวิจยัหลกัฐานทางโบราณคดีต่างๆ พบวา่โบราณสถานสาํคญัในเมืองบางขลงั
ถูกสร้างข้ึนในช่วงตน้พุทธศตวรรษท่ี 19 เป็นวดัในศาสนาพุทธ และจากการศึกษาดา้นสถาปัตยกรรมแสดงใหเ้ห็นวา่มีการก่อสร้าง
โบราณสถานเพ่ิมเติมอยูห่ลายแห่งในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 19 และพบภาชนะดินเผาจาํนวนมากในช่วงน้ีซ่ึงอาจเป็นช่วงเวลาท่ี
เมืองน้ีมีความเจริญร่งเรืองท่ีสุด เมืองโบราณแห่งน้ีมีพฒันาการทางวฒันธรรมต่อเน่ืองมาจนถึงสมยัอยธุยาเพราะพบหลกัฐานการ
สร้างเพิ่มเติมเจดียร์ายของโบราณสถานวดัโบสถแ์ละวดัใหญ่ชยัมงคลบางส่วนเป็นศิลปะสมยัอยธุยา 
                     3. ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21-22 จากการศึกษาไดพ้บเคร่ืองถว้ยสังคโลกชนิดเขียนลายสีดาํใตเ้คลือบซ่ึงผลิตข้ึนในสมยั
อยธุยาตอนกลาง และเคร่ืองจีนลายคราม สมยัราชวงคชิ์งมีอายใุนช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21-22 เมืองบางขลงัคงลดความสาํคญัลงใน
สมยัอยธุยาซ่ึงในยคุน้ีพบหลกัฐานท่ีสมัพนัธ์กบัสมยัอยธุยาไม่มากนกั ช่วงระยะเวลาน้ีเป็นช่วงท่ีอาณาจกัรสุโขทยัเร่ิมเส่ือมอาํนาจลง 
บทบาทของอาณาจกัรสุโขทยัในฐานะท่ีเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาและศูนยก์ลางของชุมชนคงค่อยๆ ลดความสาํคญัลงและเมืองบาง
ขลงัก็ถูกลดความสําคญัลงเป็นชุมชนเล็กๆแห่งหน่ึงในหัวเมืองภาคเหนือและถูกท้ิงร้างไปในท่ีสุด จนถึงสมยัรัตนโกสินทร์ท่ีเร่ิม
ปรากฎช่ือเมืองบางขลงัข้ึนอีกคร้ังหน่ึงนัน่เอง 

 
 

ภาควิชาโบราณคดี       บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร              ปีการศึกษา 2553 
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             The objective of this thesis is the understanding of cultural changes and 
developments of the ancient city of Muang Bang Khlang. It was done through studying and 
examining the gathered historical documents and evidences in all aspects, those include the 
field reports of the archaeological sites, artifacts and the field excavation of my own. The 
historical data collected were analyzed and brought the light to the history, expansions and 
the relations with other cities in the ages. The field of the study was restricted into the area 
of Muang Bang Khlang and nearby ancient cities. 

 
               From the past excavations, there were 22 temples.In the age determination, 
according to the natural soil study, architecture and artifacts discovered. We can determine 
that the city’s important sites were constructed during early 19th Buddhist era century and 
were abandoned at the end of the age of Ayudhaya due to the change of capital city. 
          The development of Muang Bang Khlang can be divided into 3 periods, 
              1st period, during the end of 18th Buddhist era century, there was an evidence about 
area usage. The earth layer around the city's eastern earth wall shown the man made 
activity from the third layer, 170-210 cm.dt., fragments of the first generation Chalieng wares 
made from Ban Kho noi kilns and fragments of black lineage under green coating 
Sangkhalok. during Yuan dynasty. There were plenty coal and animal bones shards which 
assumed that from making bonfire and burning animals such as stags, cattles and buffaloes. 
The activity continued to the fourth layer .The said area might had been used for camping or 
a specific activity over a long period of time. In the fourth layer, 220-270 cm.dt, found the 
more intensed yellow spots representing constant flood in the area. The flood might caused 
people to abandoned the city which came to the hypothesis that the city was settled during 
the end of 18th Buddhist era century 
    2nd period, during 19th to 20th Buddhist era century, from the archaeological 
research, important historical sites were constructed during early 19th Buddhist era century. 
They were Buddhist temple. Also from architectural study shown that additional construction 
were built through out 19th Buddhist era century and a large number of potteries were 
discovered. It could be evaluated that during that century, Muang Bang Khlang had enjoyed 
its most glorious days. The cultures continued to develop in the age of Ayudhaya, judging 
from the architectural design of pagodas found around Wat Bot and Wat Yaichaiyamongkol. 
    3rd period, during 21st to 22nd Buddhist era century, from the excavation we found 
the type of Sangkhalok Ceramic Ware potteries with black line written under the coat which 
were made during the middle age of Ayudhaya and Qing dynasty china which existed during 
21st to 22nd Buddhist era century. It was possible that Ayudhaya decreased its relationship 
with Muang Bang Khlang from the few number of artifacts related excavated. That was the 
period where Sukhothai lost its influence over the area and Muang Bang Khlang was 
reduced to a minor community in the north. Finally, Muang Bang Khlang was abandoned 
until it was discovered again during the age of Rattanakosin. 
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กติติกรรมประกาศ 
 
                วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีสําเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี เพราะการสนับสนุนและความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ดงัน้ี 
                น้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หัวและสมเด็จ
พระนางเจา้รําไพพรรณี ท่ีพระราชทานทุนการศึกษาสนบัสนุนเพื่อใชใ้นการคน้ควา้วิจยัในคร้ังน้ี   
                ขอขอบคุณบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ีมอบทุนอุดหนุนการวิจยั จากการ
ประมูลถ่ายภาพบณัฑิตเพื่อใชใ้นการทาํวิทยานิพนธ์ในคร้ังน้ี        
                ขอขอบคุณ คณาจารยภ์าควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากรทุกท่าน
ท่ีอบรมสัง่สอนทั้งทางดา้นวิชาการความรู้ทุกดา้นเก่ียวกบัโบราณคดี 
                ขอขอบคุณ ศ.ดร. ม.ร.ว. สุริยวุฒิ สุขสวสัด์ิ ท่ีกรุณาเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์
รวมทั้ งได้ให้ค ําแนะนํา  ความรู้ และแนะแนวทางในปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ จน
วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์เป็นอยา่งดี  
               ขอขอบคุณ ผศ.ดร.จิรัสสา คชาชีวะท่ีกรุณาให้คาํแนะนาํ ความรู้ และแนะแนวทางใน
ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ จนวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์เป็นอยา่งดี 
                ขอขอบคุณ คุณอนันต์ ชูโชติ อดีตผูอ้าํนวยการสํานักศิลปากรท่ี 6 สุโขทยั ท่ีให้
การสนุบสนุนและอาํนวยความสะดวกในการทาํงานวิจยั พร้อมทั้งให้คาํปรึกษาและคาํแนะนาํใน
การทาํงานในคร้ังน้ี และขอขอบคุณ คุณรัตติยา ไชยวงค์ นักโบราณคดี และพ่ีๆกลุ่มวิชาการ
โบราณคดี สาํนกังานศิลปากรท่ี6 สุโขทยั สาํหรับคาํปรึกษาและคาํแนะนาํในทุกๆเร่ือง 
                ขอขอบคุณ คุณดวงกมล ยุทธเสรี ผูอ้าํนวยการพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติรามคาํแหง 
สุโขทัย ท่ีให้ถ่ายภาพโบราณวัตถุในคลังเพื่อใช้ในการประกอบวิทยานิพนธ์ในคร้ังน้ี และ
ขอขอบคุณพี่ๆ เจา้หน้าท่ีพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติรามคาํแหง สุโขทยั ทุกท่านสําหรับคาํแนะนาํ 
และกรุณาอาํนวยความสะดวกทุกดา้นอนัเป็นประโยชน์ต่อการทาํวิทยานิพนธ์ในคร้ังน้ี 
                ขอขอบคุณ คุณโก มูไก ศรัณย ์มะกรูดอินทร์ วรรณภา อมัพวนั และเพื่อนๆทุกคน ท่ี
ใหค้าํปรึกษา ใหค้วามช่วยเหลือ คาํแนะนาํ รวมทั้งกาํลงัใจและอีกหลายท่านท่ีมิไดก้ล่าวนามในท่ีน้ี                 
                ขอขอบคุณ บิดา มารดา ท่ีสนบัสนุนการศึกษา และใหก้าํลงัใจมาโดยตลอด 
         คุณค่าและประโยชน์อนัพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขอมอบใหแ้ก่ผูมี้พระคุณทุก
ท่านท่ีไดก้ล่าวนามและไม่ไดก้ล่าวนามมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


